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บทคัดยอ

ความสาํคญัของการประเมนิสิง่แวดลอมคอื การเปนเคร่ืองมอืทีช่วยใหผูบริหารหรอืผูมอีาํนาจตดัสนิใจ

ไดตระหนักรบัรูถึงขอมลูรอบดาน โดยเฉพาะอยางยิง่ประเดน็ดานสิง่แวดลอมเพือ่นํามาใชประกอบการ

กําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ในขณะที่ยังคงสามารถ

ดําเนินโครงการตางๆ เพือ่บรรลเุปาหมายในการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมได ซึง่เปนหลกัการของ

แนวคิดในการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ประเทศไทยมีกลไกทางกฎหมาย

ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) แตยังไม

เพยีงพอทีจ่ะทาํใหการกําหนดนโยบายและแผนการพฒันาของประเทศเปนมติรกับสิง่แวดลอมมากขึน้

หรือกระทบตอพืน้ทีท่ีม่คีณุคาทางสิง่แวดลอมนอยทีส่ดุ ซึง่เครือ่งมอืหน่ึงทีส่ามารถนํามาใชเพือ่สงเสริม

ใหการประเมินสิ่งแวดลอม (Environmental Assessment) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือ การนําการ

ประเมินสิ่งแวดลอมในระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) มาใชเปน

เคร่ืองมือชวยใหการกําหนดนโยบาย การวางแผน หรอืการกําหนดแผนงาน ในการพฒันาตางๆ สงผล

กระทบตอสิง่แวดลอมนอยลงและทีส่าํคญัยงัเปนเคร่ืองมอืทีช่วยใหประชาชนมสีวนรวมในการตดัสนิใจ

ของภาครัฐต้ังแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายการพัฒนาซึ่งจะทําใหนโยบายและโครงการตางๆ 

ที่ภาครัฐกําหนดขึ้นเปนที่ยอมรับของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ และสงผลใหลดปญหาขอขัดแยง

ระหวางรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ลงได

คําสําคัญ: EIA SEA ประเมิน ยุทธศาสตร สิ่งแวดลอม
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Abstract

Environmental Assessment (EA) is acknowledged to be an important tool to introduce 

information about the effects of development into a decision-making process to minimize 

environmental impacts, while the economic and social development goals are still be 

achieved. Thailand has a legal mechanism for the Environmental Impact Assessment 

(EIA), however, it is just a project-based approach. EIA cannot steer development policy 

towards more environmentally project or away from adverse effects to environmental 

valuable site. Strategic Environmental Assessment (SEA) is a means to achieve sustainable 

development of policy, plan and program and more environmentally-sound. Moreover, 

SEA is a mechanism leading to public participation in environmental decision making 

process since early policy making stage, which will make the government policies 

and projects more acceptable to community and people in the area. As a result, the 

government can reduce conflicts between the state and the local people. 

Keywords: EIA, SEA, Assessment, Strategic, Environment
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 1. บทนํา

 ในอดีตการดําเนินกิจการหรือโครงการเพื่อ

การพัฒนาตางๆ จะคํานึงถึงเฉพาะความไปได ผล

กระทบ และความเหมาะสมของกิจกรรมหรือ

โครงการในดานสงัคม เศรษฐกิจ การเงิน วศิวกรรม 

แตไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เมื่อ

การพัฒนาไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

มากขึ้น ประเทศพัฒนาแลวทั้งหลายจึงเริ่มมี

ความตื่นตัวและหันมาใหความสําคัญกับผลกระทบ

ทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนา ดังน้ัน 

จึงมีแนวคดิในการนําการประเมนิสิง่แวดลอมมาใช

ประกอบการพิจารณาอนุมัติกิจการหรือโครงการ

พฒันาใหมๆ  การประเมนิสิง่แวดลอม (Environmental

Assessment: EA) มีหลายรูปแบบแตที่เปนที่

ยอมรับและนํามาใชอยางแพรหลายทั้งในระดับ

ระหวางประเทศและระดบัประเทศ คอื การประเมนิ

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Environmental 

Impact Assessment: EIA) และการประเมิน

สิ่ งแวดล อมระดับยุทธศาสตร   (Strategic 

Environmental Assessment: SEA) ทัง้น้ี การนํา

การประเมินทั้งสองรูปแบบมาใชบังคับน้ันอาจถูก

กําหนดเปนเพียงแนวนโยบายของประเทศหรือ

บัญญัติไวเปนกฎหมายขึ้นอยูกับแนวคิดและระดับ

การใหความสําคัญตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมของ

แตประเทศ

 บทความน้ีเปนการศกึษาถึงแนวคดิในการนํา

การประเมนิสิง่แวดลอมระดบัยทุธศาสตร (Strategic

Environmental Assessment: SEA) มาใชเปน

เคร่ืองมือทางกฎหมายเพื่อชวยสงเสริมใหการ

ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอม (Environmental

Impact Assessment: EIA) ของไทยใหมปีระสทิธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

2. แนวคดิเก่ียวกับการประเมนิส่ิงแวดลอม

 การประเมินสิ่งแวดลอม (Environmental 

Assessment: EA) คอื กระบวนการรวบรวมขอมลู

ดานตางๆ โดยอาศัยพื้นฐานของกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรที่หลากหลายเปนแนวคิดแบบสห

วิทยาการ (interdisciplinary) เชน นิเวศวิทยา 

พฤกษศาสตร วิศวกรรมศาสตร มาประเมินความ

เสีย่ง (risk assessment) และหลกีเลีย่งความเสีย่ง 

(risk avoidance) ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการ

รวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผูเชี่ยวชาญ 

และผูมีสวนเก่ียวของทั้งหลายเก่ียวกับผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมจากนโยบายหรือโครงการ ที่กําลัง

จะเกิดขึ้น เพื่อใหมีการนําขอมูลเหลาน้ีมาสูการ

พิจารณาของผูบริหารหรือผูมีอํานาจตัดสินใจใน

การกําหนดนโยบายหรือโครงการพัฒนา ใช

เปรียบเทียบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะ

ตางๆ โดยแสดงใหเห็นถึงทางเลือกสําหรับการ

ตัดสินใจกําหนดนโยบายและดําเนินโครงการให

บรรลุตามวัตถุประสงคในการพัฒนาตามที่กําหนด

ไว ในขณะเดียวกันก็ไดผลลัพธที่เป นมิตรกับ

สิง่แวดลอมมากยิง่ขึน้  ซึง่การกําหนดใหมกีระบวน

การในการประเมินสิ่งแวดลอม (EA) นี้จะทําใหผูมี

อํานาจตัดสินใจไดตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมจากการพิจารณาหรือตัดสิน

ใจของตนเองมากขึ้นนั่นเอง
1
 

1 
Jane Holder and Marial Lee, Environmental Protection, Law and Policy, (New York: Cambridge University Press, 

 2007), pp. 550-511.
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 กล าวโดยสรุป แนวคิดในการประเมิน

สิ่งแวดลอมเปรียบเสมือนเครื่องมือในการกระตุน

ใหผูบริหารในระดบันโยบายหรือผูมอีาํนาจตดัสนิใจ

ใหคาํนึงถึงผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึน้ตอสิง่แวดลอม

จากการใชอํานาจตัดสินใจของตน แตการประเมิน

สิ่งแวดลอมไมใชตัวกําหนดผลลัพธในการตัดสินใจ 

กลาวคือ การประเมินสิ่งแวดลอมเปนเพียงแต

กระบวนการทีท่าํใหผูมอีาํนาจตดัสนิใจไดรับรูขอมลู

และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

สิ่งแวดลอมและมีตัวเลือกในการตัดสินใจเพื่อการ

กําหนดนโยบายหรืออนุมัติโครงการพัฒนาตางๆ 

ไปในทิศทางที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยลง 

และไมใชการปฏิเสธการพัฒนาหรือการดําเนิน

โครงการตางๆ
2

3. ประเภทของการประเมินสิ่งแวดลอม 

 (Environmental Assessment: EA)

การประเมินสิ่งแวดลอม (EA) มีหลากหลาย

ประเภทและหลายระดับ โดยวตัถุประสงคหลกัของ

การประเมินตางๆ คือความจําเปนดานนโยบาย

ในการตอบสนองตอการจัดการสิ่งแวดลอมที่มี

ประสทิธิภาพเพือ่ใหไดประโยชนสงูสดุจากทรพัยากร

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เชน รายงานสิง่แวดลอม

ระดับรัฐ (State of Environment Report: SOE)

เป นการจัดทํารายงานด านสิ่งแวดล อมของ

หนวยงานภาครัฐเพื่อเสนอตอรัฐสภา รัฐบาล หรือ

เพื่อเปนขอมูลสาธารณะ รายงานและประเมิน

สถานการณสิง่แวดลอมของภาคเอกชน (Corporate

Environmental Assessment and Reporting) 

เปนการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอม

ประจําปโดยภาคเอกชนที่มีสวนเก่ียวของเปน

ผูประเมินจากผลการดําเนินกิจการหรือโครงการ

ของตนเองวาไดมีกิจกรรมอะไรที่เก่ียวของกับ

สิ่งแวดลอมบาง
3
 อยางไรก็ตามการประเมิน

สิ่งแวดลอม (EA) ที่มีการนํามาใชอยางแพรหลาย

ในแตละประเทศทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงคในการ

พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน คือ การประเมินผล

กระทบทางสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 

Assessment: EIA) และ การประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

3.1 การประเมนิผลกระทบทางส่ิงแวดลอม

(Environmental Impact Assessment: EIA)

 เปนการจัดทาํรายงานเพือ่ใชในการพจิารณา

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินโครงการตางๆ ซึ่งภาคเอกชนหรือเจาของ

โครงการตองจดัทาํรายงานโดยคาํนึงถึงผลกระทบ

ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อ

นํามาใชในการกําหนดมาตรการตางๆ รวมไปถึง

การวางแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมของโครงการ เพื่อที่โครงการจะไดไม

สงผลกระทบที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมโดย

ไมจําเปน โดยทั่วไป EIA จะมีลักษณะเปนการ

กําหนด (identify) ประมวลผล (evaluate) และ

ประเมิน (assess) ผลกระทบที่อาจเปนไปไดที่จะ

2 
เรื่องเดียวกัน, p .551.

3 
Christopher Ambala and Washington Ocholla, “Training Manual on Integrated Environmental Assessment and 

 Reporting in Africa”. (December 2006). (Online), https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11318/

 IEA_Africa_training_manual.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed 30 March 2018). 
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เกิดขึน้กับสิง่แวดลอมจากการดาํเนินโครงการหรือ

การกิจกรรมที่มีการเสนอขึ้นมาใหหนวยงานที่มี

อํานาจพิจารณา
4
 

 การประเมินผลกระทบทางสิง่แวดลอม (EIA) 

เปนเครื่องมือการประเมินสิ่งแวดลอมเปนราย

โครงการ โดยประเมินถึงระดับความสามารถของ

สิ่งแวดลอมในการรับมือกับโครงการพัฒนาโดย

ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือมีผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับที่ยอมรับได การ

ประเมนิน้ันจะวเิคราะหจุดแขง็ จุดออน โอกาส และ

ขอจาํกัดในพืน้ทีส่าํหรบัการพฒันาในระดับโครงการ

ยอย รวมถึงทางเลือกที่ดีที่สุดในดําเนินโครงการ

โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือมีผล

กระทบนอยที่สุด
5
 นอกจากนี้ EIA ยังเปนชองทาง

ในการเขามามีสวนรวมของประชาชน โดยชุมชน

หรือประชาชนจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ

ชี้แจงขอเท็จจริงที่อาจสงผลกระทบตอตนเอง

และชุมชนในพื้นที่ น้ันจากการดําเนินโครงการ 

และที่สําคัญที่สุด EIA เปนเครื่องมือเพื่อใหรัฐมี

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติ

โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเสนอเขามา อันจะ

ทําใหโครงการที่จัดทําขึ้นมีความชอบธรรมและได

รับการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่
6
 

 กลาวโดยสรุป การประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมเปนการคาดการณผลกระทบที่คาดวา

อาจจะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมในทุกดานจากการ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเปนรายโครงการ ไม

วาจะเปนดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานเศรษฐกิจ 

ดานสงัคม ดานวฒันธรรม ดานสขุภาพ ดานวถีิการ

ดําเนินชีวิต เพื่อหาทางปองกันผลกระทบในทาง

ลบหรือผลลัพธอันไมพึงประสงคหรือหาแนวทาง

ลดผลกระทบที่อาจจะเกิด และนํามาสู การใช

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดในระดับโครงการ

ยอยรายโครงการ
7
 

 3.2 การประ เมิ น ส่ิ งแวดล  อมระดับ

ยุทธศาสตร (Strategic Environmental 

Assessment: SEA)

 เปนการประเมินทางสิ่งแวดลอมเพื่อการ

ตรวจสอบและประเมินผลกระทบกอนที่จะมีการ

เริม่ตนกําหนดนโยบายหรอืวางแผนการพฒันา ผูมี

อํานาจตัดสินใจหรือผู กําหนดนโยบายจะตอง

พิจารณาขอมูลจากรายงานเหลาน้ีเพื่อประกอบ

การกําหนดนโยบาย (policy) วางแผน (plan) 

หรือกําหนดแผนงาน (program) และนําไปสู 

การคุมครองสิ่งแวดลอมควบคูกับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนกอนที่จะมีการ

4 
เรื่องเดียวกัน

5 
สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม, “สาระนารู SEA”. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. (Online), http://www.iei.or.th/media/

 www/file/233/70621711378725063.PDF (เขาถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2561), หนา 1-2

6 
สทุธิชยั งามชืน่สวุรรณ, “บนัทกึงานเสวนาวชิาการ กฎหมายสิง่แวดลอม: คุมครองหรอืลดทอนมาตรการปกปองทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดลอม”. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม. (Online), https://enlawfoundation.org/newweb/?p=3932. (เขาถึงเมื่อ 15 

 มีนาคม 2561)

7 
เครอืขายธรรมาภิบาลสิง่แวดลอม ประเทศไทย, “คูมือการมสีวนรวมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม”. (มนีาคม 

 2557). (Online), http://www.tei.or.th/tai/2014-Book-EIA.pdf (เขาถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2561), หนา 3 
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อนุมัติใหเริ่มดําเนินโครงการ
8
 โดยการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) จะนําเสนอ

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

การกําหนดนโนบาย วางแผน หรือแผนงาน เพื่อ

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผูบริหารใน

ระดับการวางยุทธศาสตรหรือนโยบาย มากกวา

การพิจารณาผลลัพธ หรือผลกระทบในระดับ

โครงการยอย เนนความตอเน่ืองของการดําเนิน

งานในทุกขั้นตอน ตั้งแตการตัดสินใจ การกําหนด

และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตางๆ ที่เก่ียวของ ผล

ที่เกิดตอระบบนิเวศนโดยรวม ระดับการยอมรับ

ในสิ่งแวดลอม ระดับการลดลงของมวลรวมทาง

ธรรมชาติ ติดตามตรวจสอบและจัดการผล

กระทบสะสมตอสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

การกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนา

ตางๆ
9

 หลักการของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร (SEA) คือ การรวบรวม วิเคราะห 

และนําเสนอขอมูลดานสิ่งแวดลอมตอผูบริหาร

หรือผู มีอํานาจตัดสินใจเพื่อใชในกระบวนการ

กําหนดนโยบาย (Policy) แผน (Plans) แผนงาน 

(Programs) โครงการ (Projects) และการดําเนิน

งาน (Practice) ในระดับภาพรวมรายสาขา 

(sectoral based) หรือในเชิงพื้นที่ (area based) 

ซึง่เปนการประเมนิสิง่แวดลอมในระดบัทีส่งูขึน้กวา

ระดับโครงการ (project based)
10
 ผลการประเมิน 

SEA ควรถูกนํามาใชประกอบการพิจารณาตั้งแต

ระดับรัฐบาล กระทรวงทบวงกรม และระดับ

ทองถ่ินที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและ

ทิศทางการพัฒนา เพราะจะชวยใหการกําหนด

นโยบาย วางแผน หรือกําหนดแผนงานมี

ประสทิธิภาพในทศิทางทีเ่ปนการพฒันาอยางยัง่ยนื 

เชน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น หลีกเลี่ยงการ

กําหนดวางโครงการในพื้นที่มีความสมบูรณของ

ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมมากๆ หรือหลีกเลี่ยง

การกําหนดโครงการในพฒันาพืน้ทีท่ีม่คีวามออนไหว

ทางสิ่งแวดลอมมากๆ ซึ่งการประเมินผลกระทบ

ทางสิ่งแวดลอมในระดับโครงการอยาง EIA ไม

สามารถทําได เพราะ EIA มีลักษณะเปนการ

ตอบสนองตอนโยบายการพัฒนามากกวากําหนด

แนวทางหรือทิศทางการพัฒนา EIA และที่สําคัญ 

EIA ไมสามารถประเมินผลกระทบในระดับภาพ

รวมของพื้นที่หรือในระดับสาขาได เพราะผล

กระทบในภาพรวมระดบัพืน้ทีห่รือสาขาน้ันไมไดอยู

ในขอบเขตของการประเมิน EIA
11
 นอกจากนี้ การ

ประเมนิ SEA ตองนําเสนอทางเลอืกทีม่ผีลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันของแตละตัวเลือกใน

การกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนา เพื่อให

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจตัดสินใจมีขอมูลเพียงพอ

ที่จะเลือกแนวทางการพัฒนาที่สงผลกระทบตอ

8 
Mekong Legal Network and Matthew Baird, Manual of Environmental Impact Assessment in the Mekong Region: 

 Commentary & Materials, 1 ed., (EarthRights International, September 2016), p. 7.

9 
กนกพร สวางแจง, การประเมินสิ่งแวดลอมขั้นกาวหนา, พิมพครั้งที่ 1, ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 (นครปฐม: บริษัท สุมนพันพับลิชชิ่ง จํากัด, 2550). หนา 44.

10 
เครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ประเทศไทย, อางแลวในเชิงอรรถที่ 7, หนา 3

11 
Habib M. Alshuwaikhat, “Strategic Environmental Assessment can Help Solve Environmental Impact Assessment 

 Failures in Developing Countries,” Environmental Impact Assessment Review 25, No.4 (2005). pp. 308-309. 
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สิ่งแวดลอมที่นอยลง
12

 หลักการสําคัญอีกประการหน่ึงของการ

ประเมิน SEA คือ การเปดโอกาสใหทุกฝายที่มี

สวนเก่ียวของ ตั้งแตเจาหนาที่ของรัฐ ตัวแทน

ของผูรับนโยบายหรือภาคเอกชน และประชาชน

ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต้ังแตในชวงเร่ิมตน

ในการกําหนดนโยบายหรือแผนการพัฒนา ซึ่ง

กระบวนการมีส วนรวมของประชาชนถือเปน

กระบวนการที่สําคัญมากในการประเมิน SEA การ

ประเมิน SEA ที่มีประสิทธิภาพ จะตองเปดโอกาส

ใหประชาชนไดเขามาสวนรวมในการแสดงความคดิ

เห็นอยางแทจริง ไมใชเพียงแคการรับรูขอมูล

จากภาครัฐเพียงฝายเดียว ซึ่งกระบวนการน้ีเปน

สวนสําคัญที่จะทําใหนโยบายและแผนพัฒนาที่รัฐ

กําหนดขึ้นมีความโปรงใส เปนธรรม และเปนที่

ยอมรับของประชาชน
13

 ดังนั้น การประเมิน SEA จะเปนเครื่องมือ

สําคัญที่ชวยสงเสริมใหประเทศสามารถพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมควบคู  ไปกับการอนุรักษ 

สิ่งแวดลอมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนา

อยางยั่งยืนที่เนนการพัฒนาบนพื้นฐานของความ

สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
14
   

4. การประเมนิส่ิงแวดลอมตามกฎหมาย

 ของไทย

 ประเทศไทยมีการกลไกในการประเมิน

สิ่งแวดลอม (EA) โดยอาศัยรูปแบบการประเมิน

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA) เปนเครื่องมือใน

การศึกษาและพิจารณาผลกระทบตอคุณภาพ

สิง่แวดลอมจากการพฒันาเปนรายโครงการ เพือ่ให

ผูประกอบการสามารถหามาตรการในการปองกัน

และลดผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึน้ไดอยางเหมาะสม

กอนการดาํเนินงาน และเพือ่ใหหนวยงานทีเ่ก่ียวของ

และสาธารณชนใชเปนขอมูลเพื่อปองกันความ

ขัดแยงในการเขาถึงทรัพยากร
15

 แนวคิดในการประเมิน EIA ของไทยมีมา

ตัง้แตป พ.ศ. 2518 โดยพระราชบญัญติัสงเสรมิและ

รกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2518 เปน

กฎหมายหลัก และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และพลังงาน เรื่องกําหนดประเภทของ

โครงการหรือกิจการที่ตองมีรายงานการประเมิน

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2524 

กําหนดขนาดและประเภทโครงการที่ตองจัดทํา

รายงาน EIA  ภายหลงักฎหมายเหลาน้ีไดถูกยกเลกิ

ไปโดยมีการตราพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

12 
UNDP and REC, “Benefits of a Strategic Environmental Assessment,” United Nations Economic Commission for 

 Europe. (1996). (Online) https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/SEAguides/Benefits_SEA_

 English.pdf (accessed 25 March 2018). p. 2.

13 
เรื่องเดียวกัน

14 
สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม, อางแลวในเชิงอรรธที่ 5, หนา 1-2

15 
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, “ระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทย”. สํานักนโยบายและแผน

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดลอม. (Online). http://www.onep.go.th/eia/

 index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=127 (เขาถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2561)
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คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ขึ้นใชบังคับแทนที่

กฎหมายฉบับเดิม
16
 และในปจจุบันไดมีการแกไข

และบังคับใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แลว 

แตกลไกการประเมิน EIA ของไทยตั้งแตป 2518 

จนถึงปจจุบันยังคงอาศัยรูปแบบการระบุบัญชี

รายชื่อการกําหนดประเภทและขนาดโครงการที่

ตองประเมิน EIA 

 โครงสรางการประเมินสิ่งแวดลอม (EA) 

ตามกฎหมายของไทยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA) 

สําหรับโครงการหรือกิจการของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองขออนุมัติจากคณะ

รัฐมนตรีหรือขออนุญาตจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

(เดิมพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ใชคําวาการ

วิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม) 2. การ

ประเมินผลกระทบทางสิง่แวดลอมสาํหรบัโครงการ

หรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน

อยางรนุแรงทางดานคณุภาพสิง่แวดลอม ทรพัยากร

ธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) ทั้งนี้ หลักเกณฑ

วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํา

รายงานในการประเมนิ EIA และ EHIA ในปจจุบนั

ยังคงเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติส  ง เสริมและรักษาคุณภาพ

สิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
17
 โดยมีรายละเอยีด

ดังนี้ 

 4.1 โครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม (โครงการหรือกิจการที่ตองประเมิน 

EIA)

 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 กําหนดใหโครงการหรือ

กิจการตอไปน้ีตองมีการประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอม คือ 1) โครงการหรือกิจการของสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม ซึ่งตองขอความเห็นชอบจากคณะ

รัฐมนตรี 2) โครงการหรือกิจการของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบ

จากคณะรฐัมนตรี หรอืโครงการหรอิกิจการซึง่ตอง

ไดรับอนุญาตจากทางราชการ และ 3) โครงการ

หรือกิจการซึ่งตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ 

ที่มีขนาดและประเภทโครงการตามที่กําหนดใน

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม ปจจบุนัไดมกีารกําหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จํานวน

ทั้งสิ้น 36 ประเภทโครงการหรือกิจการ
18
 

16 
กอบกุล รายะนาคร, กฎหมายกับสิ่งแวดลอม (กรุงเทพฯ: สํานักพัมพวิญูชน, มกราคม 2550). หนา 49

17 
แมวาปจจุบันจะประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แลว แตหลักเกณฑในการ

 กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํา EIA/EHIA ยังคงเปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

 คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535

18 
โปรดดู ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัด

 ทาํรายงานการวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม และหลกัเกณฑ วธีิการ ระเบยีบปฏิบติั และแนวทางการจัดทาํรายงานการวเิคราะห

 ผลกระทบสิง่แวดลอม ประกาศ ณ วนัที ่24 เมษายน 2555 และประกาศกรทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เรือ่ง กําหนด

 ประเภทและขนาดของโครงการหรอืกิจการซึง่ตองจัดทาํรายงานการวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม และหลกัเกณฑ วธีิการ ระเบยีบ

 ปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2557) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557
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84

 ภายหลังไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ

สงบแหงชาติที่ 9/2559 เร่ืองการแกไขเพิ่มเติม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ใหมี

การแกไขเพิ่มเติมมาตรา 47 ของพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535
19
 กําหนดใหในกรณีที่มีความจําเปน

เรงดวนเพื่อประโยชนในการดําเนินโครงการหรือ

กิจการดานการคมนาคมขนสง การชลประทาน

การปองกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรือที่อยู

อาศยั ในระหวางทีร่อผลการพจิารณารายงาน EIA 

คณะรฐัมนตรสีามารถพจิารณาอนุมัตใิหมกีารจัดหา

หรือดําเนินการใหไดมาซึ่งเอกชนที่จะรับงาน เชน 

ผูรับเหมา ผูกอสราง ไปกอนได แตไมสามารถ

ลงนามผูกพันในสัญญาหรือใหสิทธิแกเอกชนผูรับ

ดําเนินโครงการหรือกิจการน้ัน กลาวคือ ผูรับผิด

ชอบโครงการหรือผูขอรบัอนุญาตโครงการดงักลาว

ขางตนสามารถจัดหาผูรับเหมาหรือผูกอสราง

ไปพลางกอนไดเพื่อใหระยะเวลากอนการดําเนิน

โครงการมีความกระชับมากขึ้น แตยังไมสามารถ

ดําเนินการกอสรางไดจนกวา EIA จะไดรับความ

เห็นชอบ และเมื่อมีการแกไขพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2561 มาตรา 49 วรรคสี่ ไดถูกบัญญัติไวใน

ลักษณะเดียวกับมาตรา 47 วรรคสี่ ของพระราช

บัญญัติสงเสริมฯ พ.ศ. 2535

 นอกจากน้ี ในมาตรา 46 วรรคสาม พระราช-

บัญญัติสงเสริมฯ พ.ศ. 2535 ยังไดกําหนดให

โครงการหรือกิจการที่จะจัดต้ังขึ้นในพื้นที่ที่เคยมี

โครงการหรือกิจการประเภทและขนาดเดียวกันที่

มีเคยมีการประเมิน EIA ไวแลว ผูรับผิดชอบหรือ

ผูขออนุญาตสามารถดําเนินการขอใหรัฐมนตรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาตปิระกาศกําหนดใหโครงการหรอืกิจการน้ัน

ไมตองจัดทํา EIA ก็ได โดยผูรับผิดชอบหรือผูขอ

อนุญาตตองยนิยอมนํามาตรการตาง ๆ  ทีกํ่าหนดไว

ในรายงาน EIA เดิมมาปฏิบัติดวย แมวาในความ

เปนจริงเมือ่เวลาผานไปและสภาพแวดลอมในพืน้ที่

ที่เปลี่ยนไป รวมถึงจํานวนหรือขนาดของโครงการ

ทีเ่พิม่ขึน้อาจสงผลกระทบตอสิง่แวดลอมทีแ่ตกตาง

กันไดซึ่งมาตรการเดิมนั้นอาจไมสามารถแกไขหรือ

ปองกันผลกระทบจากการดําเนินโครงการหรือ

กิจการน้ันไดอยางเหมาะสมแลวก็ตาม แตในทาง

ปฏิบัติยังไมเคยมีผู รับผิดชอบหรือผูขออนุญาต

รายใดอาศัยกลไกน้ีเพื่อขอยกเวนการจัดทํา EIA 

และที่สําคัญ พระราชบัญญัติสงเสริมฯ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2561 ไดยกเลิกกลไกในสวนนี้ไปแลว

 4.2 โครงการหรอืกิจการหรอืการดาํเนินการ

ทีอ่าจสงผลกระทบตอทรพัยากรธรรมชาต ิคณุภาพ

สิง่แวดลอม สขุภาพ อนามยั คณุภาพชวีติ หรือสวน

ไดเสยีสาํคญัอืน่ใดของประชาชนหรอืชมุชนหรอืสิง่

แวดลอมอยางรุนแรง (โครงการหรือกิจการที่ตอง

ประเมิน EHIA)

 มาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และมาตรา 58 วรรค

หน่ึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560 กําหนดหามมิใหมีการดําเนินโครงการหรือ

19 
โปรดด ูคาํสัง่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาตทิี ่9/2559 เร่ืองการแกไขเพิม่เติมกฎหมายวาดวยการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพ

 สิ่งแวดลอมแหงชาติ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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นํ้าฝน ลิมปเจต

กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง

รุนแรงจนกวาจะไดมีการศึกษาและประเมินผล

กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ

ประชาชน (Environmental and Health Impact 

Assessment: EHIA) ในชุมชน และตองจัดให

มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

และผูมีสวนไดเสีย กอนการอนุมัติโครงการหรือ

กิจการ
20
 ซึ่งโครงการหรือกิจการที่ต องจัดทํา 

EHIA น้ี คือโครงการหรือกิจการที่มีความเสี่ยง

สูงที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ จนไมสามารถ

ฟนฟูสภาพหรือทดแทนหรือชดเชยไดอยางเหมาะ

สมหรือตองใชเวลานานในการฟนฟูสภาพ
21
 ซึ่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา 46 พระราชบัญญัติ

สงเสริมฯ พ.ศ. 2535 ออกประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อกําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ตอง

จัดทํารายงาน EHIA รวมทั้งสิ้น 12 ประเภท

โครงการหรือกิจการ
22
 และอาศยัอาํนาจตามมาตรา 

51 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ

และแนวทางในการจัดทํารายงาน EHIA สําหรับ

โครงการหรือกิจการที่ตองประเมิน EHIA 

 4.3 การประเมนิสิง่แวดลอมระดบัยทุธศาสตร

ของประเทศไทย (การประเมิน SEA)

 ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายบังคับใหการ

กําหนดนโยบาย แผน หรือแผนดําเนินการตางๆ

ทั้งในระดับประเทศหรือทองถ่ินตองจัดทําการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร หรือ SEA  

20 
เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติเรื่องการประเมิน EHIA ไว

 ในลักษณะเดียวกับมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 แตแตกตางกันตรงที่มาตรา 67 วรรคสองเปนสิทธิของ

 ประชาชน แตมาตรา 58 วรรคหนึ่งเปนหนาที่ของรัฐ นอกจากนี้ มาตรา 67 วรรคสองยังกําหนดใหรัฐตองรับฟงความคิดเห็นจาก

 องคการอิสระที่มีตัวแทนจากองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนจากสถาบันการศึกษา แตมาตรา 58 วรรคสองไดตัด

 ขั้นตอนในสวนน้ีออกไป และมาตรา 58 วรรคสามของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 กําหนดเรื่องการเยียวยาความเดือดรอนหรือ

 เสียหายใหแกประชาชนหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบอยางเปนธรรมและไมชักชาเพิ่มเติมเขามา ในปจจุบันไดมีระเบียบสํานัก

 นายกรัฐมนตรีลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ออกมายกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการให

 ความเห็นขององคการอสิระในโครงการหรือกิจกรรมทีอ่าจกอใหเกิดผลกระทบตอชมุชนอยางรนุแรง พ.ศ. 2553 และพระราชบญัญตัิ

 สงเสริมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 48 วรรคสาม บัญญัติใหการจัดทํารายงาน EHIA เปนไปตามที่ระบุไวในมาตรา 58 

 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 จึงทําใหการจัดทําการประเมิน EHIA ไมตองมีองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณาอีกตอไป

21 
อวกิารตัน นิยมไทย, “การประเมินผลกะรทบสิง่แวดลอม (Environmental Impact Assessment หรอื EIA).” จุลนิติ (พ.ค. – ม.ิย. 

 2553), (Online) http://www.senate.go.th/lawdatacenter/includes/FCKeditor/upload/Image/b/reform/reform12.pdf 

 (เขาถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561), หนา 149-150.

22 
โปรดดู ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการ

 หรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

 ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 

 พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับ

 โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ

 สุขภาพที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3)

 พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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มีเพียงกําหนดเปนนโยบายโดยคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติในการประชุมคร้ังที ่

3/2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ระบุใหหนวย

งานภาครัฐควรนํา SEA มาใชในการกําหนด

นโยบายและการวางแผนโครงการของแตละ

หนวยงาน และสําหรับโครงการพัฒนาขนาดใหญ 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจกําหนดให

หนวยงานที่รับผิดชอบตองจัดทํา SEA เปนกรณีๆ 

ไป
23
 ทําใหการประเมิน SEA ในโครงการพัฒนา

ตางๆ ของประเทศไทยขึน้อยูกับผูมอีาํนาจตดัสนิใจ

ของหนวยงานหรอืในพืน้ทีน้ั่นๆ วาจะประเมนิ SEA 

และนํามาใชเปนขอมลูประกอบการกําหนดนโยบาย

และแผนพัฒนาพื้นที่หรือไม ในอดีตที่ผานมามี

บางจังหวัดไดนํานโยบายเก่ียวประเมิน SEA มา

ปฏิบัติบาง เชน กรณีศึกษาโครงการศึกษาผล

กระทบสิ่งแวดลอมระดับพื้นที่กรณีศึกษาเขต

เศรษฐกิจชายแดนพเิศษ จังหวดัเชยีงราย (โครงการ

ไดรับการสนับสนุนโดย สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) กรณี

ศกึษาโครงการการจัดการน้ําในลุมน้ํายม (โครงการ

ไดรับการสนับสนุนโดย แผนงานพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิสาธารณสุข

แหงชาติ) และกรณีศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายฝง

ทะเลภาคใต ประกอบดวย จังหวัดสุราษฎรธานี 

นครศรธีรรมราช กระบี ่พงังา และภูเก็ต (โครงการ

ไดรบัการสนับสนุนโดย สาํนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) เปนตน
24
 

 ปจจุบันไดมีคําสั่งนายกรัฐมนตรีจากการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 

ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปนหนวยงานหลกัรวมกับสาํนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและหนวย

งานที่เก่ียวของ พิจารณาแนวทางการนําการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) มาใชประกอบการพัฒนา

แผนงานหรือโครงการสําคัญของประเทศใหเกิด

ผลอยางเปนรูปธรรม เชน แผนการบริหารจัดการ

ลุ มน้ํา แผนพัฒนาการจราจรและขนสง แผน

พัฒนาระบบปองกันการกัดเซาะชายฝงในระดับ

พื้นที่ แผนพัฒนาอากาศยาน โครงการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC)
25
 นอกจากนี้ มาตรา 

47 ของพระราชบัญญัติสงเสริมฯ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2561 ไดกําหนดให ในกรณีที่มีการประเมิน 

SEA ตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นไวแลว ใหการ

ประเมิน EIA ตองคํานึงถึงผลการประเมิน SEA 

ดวย
26
 อยางไรก็ตาม การประเมิน SEA ของไทย

23 
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กันยายน 2554). หนา 5. 

24 
เรวดี โรจนกนันท, “การประเมินระดับยุทธศาสตร,” ศูนยความเปนเลิศดานอนามัยสิ่งแวดลอมและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 

 (2 มีนาคม 2550). (Online). http://www.eht.sc.mahidol.ac.th/article/511 (เขาถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561)

25 
โปรดดู หนังสือราชการดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 384 เรื่อง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560. (Online) 

 www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER15/DRAWER053/GENERAL/DATA0000/00000750.PDF (เขาถึงเมื่อ 3 

 เมษายน 2561)

26 
มาตรา 47 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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นํ้าฝน ลิมปเจต

ยังคงมีสถานะเปนเพียงแนวนโยบายที่หนวยงาน

รัฐพึงนําไปปฏิบัติแตไมไดมีผลบังคับใชอยางเปน

กฎหมาย อาจจะสงผลใหหนวยงานที่เก่ียวของ

กับการกําหนดแผนหรือโครงการพัฒนาที่ไมไดถูก

ระบุชื่อไวในคําสั่งดังกลาว ไมจําเปนตองจัดทํา

รายงานการประเมิน SEA เพื่อเปนขอมูลประกอบ

การกําหนดนโยบาย แผน หรอืแผนดาํเนินงานของ

หนวยงาน ซึ่งจะทําใหการพัฒนาของประเทศไทย

ไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางที่

ควรจะเปนตามแนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืน

5. ขอจํากัดของการประเมนิส่ิงแวดลอม

 ตามกฎหมายของประเทศไทย

 แมวาประเทศไทยจะมกีฎหมายทีกํ่าหนดใหมี

การประเมนิสิง่แวดลอม (EA) แตกลไกการประเมนิ

สิง่แวดลอมของไทยน้ันยงัคงมีขอจํากัดบางประการ

จากการที่ประเทศไทยเลือกที่จะนําการประเมินผล

กระทบทางสิง่แวดลอม (EIA) มาใชเพยีงเครือ่งมอื

เดียวที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมในกระบวนการ

พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ โดย

ขอจํากัดที่สําคัญ คือ 

 ประเด็นแรก กฎหมายของประเทศไทยอาศยั

กลไกการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอม (EIA/

EHIA) เพื่อหาแนวทางแกไขหรือปองกันความ

เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมจากการ

ดําเนินโครงการตางๆ แต EIA/EHIA เปนการ

ประเมินในระดับโครงการหรือกิจการ ดังน้ัน ขอ

จํากัดที่เกิดขึ้นคือ EIA/EHAI ไมสามารถประเมิน

ผลกระทบในภาพรวมระดับพืน้ทีห่รือระดับโครงการ

พัฒนาทั้งภาคสวน (sector) ได EIA/EHIA จึง

มีลักษณะเปนการตอบสนองตอนโยบายหรือ

แผนการพัฒนาที่รัฐไดกําหนดขึ้นแลวมากกวาที่จะ

เปนเครื่องมือในการกําหนดนโยบายหรือวางแผน

การพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

พื้นที่ที่มีความสมบูรณทางดานสิ่งแวดลอม สงผล

ใหรูปแบบของโครงการหรือแนวทางของโครงการ

ยอยน้ันไดถูกกําหนดในระดับนโยบายไปแลวกอน

ที่จะมีการทํา EIA/EHIA ซึ่งรูปแบบที่ถูกกําหนด

ไวแลวน้ันอาจสงผลกระทบตอสิง่แวดลอมมากกวา

โครงการพัฒนาในรูปแบบอื่นได และมีหลายกรณี

ที่ EIA ถูกนํามาใชเพื่อทําใหโครงการพัฒนามี

ความชอบธรรมตามกฎหมาย แตไมไดถูกนํามา

ใชเปนเครื่องมือเพื่อประเมินผลกระทบจากการ

ดําเนินโครงการที่จะนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตอง

หรือเปนไปตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนที่แท

จรงิ
27
 เชน กรณีโรงไฟฟาถานหิน จ.กระบี ่การไฟฟา

ฝายผลิตไดกําหนดนโยบายพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของจังหวัดภาคใต โดยวางแผนดําเนินโครงการ

สรางโรงไฟฟาถานหินขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟาให

ไดตามแนวนโยบายที่กําหนดไว แมวาการไฟฟา

ฝายผลิตจะไดมีการจัดทํา EIA/EHIA แลวก็ตาม 

แตประชาชนสวนหน่ึงไมเห็นดวยกับโครงการและ

ไมยอมรับในกระบวนการจัดทําการประเมิน EIA/

EHIA ในโครงการดังกลาว โดยประชาชนบาง

สวนเห็นวาในพืน้ทีน้ั่นเปนพืน้ทีท่ีม่รีะบบนิเวศนทาง

ทะเลที่ออนไหวไมเหมาะสมกับโรงไฟฟาถานหิน

แตควรจะสรางโรงไฟฟาทางเลือกในรูปแบบอื่น

ที่เหมาะสมมากกวา เชน โรงไฟฟาชีวมวล จนใน

27 
Habib M. Alshuwaikhat, อางแลวในเชิงอรรถที่ 11, หนา 308-309
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ที่สุด พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา จึงมีคําสั่งให

หนวยงานที่เก่ียวของไปจัดทํา EIA/EHIA ใหม 

โดยเนนใหประชาชนที่อยู ในบริเวณใกลเคียงได

มีสวนรวมเพื่อนําเสนอความคิดเห็นตอโครงการ

พัฒนาอยางแทจริง
28
 แตอยางไรก็ตาม จะเห็นได

วาการจัดทํา EIA/EHIA ไมสามารถจะใหคําตอบ

ไดวาในพืน้ทีด่งักลาวควรจะสรางโรงไฟฟาประเภท

ใดที่จะเหมาะสมกับระบบนิเวศนในพื้นที่เน่ืองจาก 

EIA/EHIA เปนการประเมินสิ่งแวดลอมในระดับ

โครงการหรือกิจการ การประเมินผลกระทบใน

ระดับพืน้ทีจึ่งไมอยูขอบเขตของการทาํ EIA/EHIA 

จะเห็นไดวาหากในกระบวนการกําหนดนโยบาย

และการวางแผนพัฒนาพื้นที่มีการประเมิน SEA 

ผูกําหนดนโยบายจะมีขอมูลมากขึ้นที่จะพิจารณา

วาพื้นที่ดังกลาวเหมาะสมกบัการกอสรางโรงไฟฟา

ประเภทใดและขนาดใดซึ่งแมจะมีคาใชจายที่มาก

ขึ้น แตอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบ

นิเวศนในพืน้ทีน่อยกวาโรงไฟฟาถานหินทีก่ารไฟฟา

ฝายผลิตไดวางแผนดําเนินการไว

 ประเด็นที่สอง โครงการหรือกิจการที่ตองมี

การทํา EIA/EHIA ตามกฎหมายของประเทศไทย

เปนระบบบัญชีรายชื่อกําหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการ ทําใหกลไกดังกลาวขาด

ความยืดหยุน โครงการหรือกิจการที่ตองประเมิน

ผลกระทบทางสิง่แวดลอมจํากัดอยูเทาทีร่ะบไุวตาม

บัญชีรายชื่อประเภทและขนาดที่กําหนดไวเทาน้ัน 

แมวาปญหาน้ีจะไดรบัการแกไขใหดีขึน้ โดยพระราช

บัญญัติสงเสริมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 48 

วรรคสี ่ทีกํ่าหนดใหภาครฐัตองทบทวนบญัชรีายชือ่

ประเภทหรือขนาดโครงการที่ตองจัดทํารายงาน 

EIA/EHIA ทุกๆ 5 ปซึ่งนาจะชวยใหการกําหนด

ประเภทและขนาดโครงการนั้นมีความยืดหยุนและ

ทันตอสถานการณทางดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น

แลวก็ตาม แตการใชระบบการกําหนดขนาดและ

ประเภทโครงการทีต่องทาํการประเมนิสิง่แวดลอม

นี้สงผลใหมีการหลีกเลี่ยงการจัดทํารายงาน EIA/

EHIA โดยการจํากัดขนาดของโครงการใหตํ่ากวา

ที่กฎหมายกําหนดไวเพียงเล็กนอย เชน กรณีของ

การกอสรางทาเรือบานโพธ จ.ฉะเชิงเทรา ที่ผูขอ

อนุญาตไดแบงโครงการทาเรอืออกเปนทาเรือยอย

จํานวน 6 ทา เพื่อหลีกเลี่ยงขนาดโครงการที่ตอง

ทาํ EIA และ EHIA แมชาวบานจะไดรวมกับมลูนิธิ

นิติธรรมสิ่งแวดลอม (EnLAW) ยื่นฟองตอศาล

ปกครองระยองเพื่อขอใหมีการเพิกถอนใบอนุญาต

การดําเนินโครงการแลวก็ตาม แตศาลปกครอง

ระยองไดวนิิจฉยัวาโครงการดงักลาวไดขออนุญาต

แยกออกเปนรายทาซ่ึงแตละทามีขนาดและความ

ยาวไมอยูในเกณฑที่ตองจัดทํา EIA/EHIA
29
 ทั้งที่

ตามความเปนจรงิแลว ขนาดของทาเรอืยอยทกุทา

เมื่อพิจารณารวมกันเปนโครงการพัฒนาทั้งหมด

ยอมตองมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมากและ

สมควรที่จะตองประเมิน EIA/EHIA จะเห็นได

วาการประเมินในระดับโครงการอยางการประเมิน 

EIA/EHIA ตามกฎหมายของไทยน้ัน นอกจาก

28 
สํานักขาวไทย PBS, “สผ.แจง กฟผ. ยกเลิก EIA-EHIA โรงไฟฟาถานหินกระบี่ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี.” (28 กุมภาพันธ 2560) 

 (Online). https://news.thaipbs.or.th/content/260527. (เขาถึงเมื่อ 1 เมษายน 2561)

29 
มลูนิธินิตธิรรมสิง่แวดลอม, “สรปุคาํพพิากษาศาลปกครองระยองคดีทาเทยีบเรือบานโพธ์ิ.” (22 กันยายน 2559). (Online). https://

 enlawfoundation.org/newweb/?p=2957. (เขาถึงเมื่อ 23 มีนาคม 2561)
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จะไมสามารถระบุถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน

ระดับพื้นที่หรือโครงการพัฒนาไดแลว ยังสงผลให

เกิดการหลกีเลีย่งการประเมนิ EIA/EHIA อกีดวย

 ประเด็นที่สาม ความนาเชื่อถือของการจัด

ทํารายงาน EIA/EHIA ของไทย เนื่องจากกลไก

ในการจัดทํารายงาน EIA/EHIA น้ัน กฎหมาย

กําหนดใหผูดําเนินการหรือผูขออนุญาตโครงการ

หรือกิจกรรมเปนผูเสนอรายงาน EIA/EHIA ตอ

หนวยงานทีเ่ก่ียวของเพือ่พจิารณา โดยผูดําเนินการ

หรือผูขออนุญาตน้ันเองเปนผูมีหนาที่ในการจัดทํา

หรือจัดหาผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิง่แวดลอมทีไ่ดรับอนุญาตตามทีก่ฎหมายกําหนด
30 

สงผลใหความสมัพนัธระหวางผูดาํเนินการหรือผูขอ

อนุญาตกับผูจัดทํารายงานฯ มีลักษณะเปนความ

สัมพันธแบบนายจาง-ลูกจาง การจัดทํารายงาน

จึงตกอยูภายใตอิทธิพลของผูดําเนินการหรือผูขอ

อนุญาตซึ่งตองการใหโครงการผาน ทําใหรายงาน 

EIA/EHIA ในบางโครงการไมนาเชื่อถือและไม

เปนที่ยอมรับของชุมชนหรือประชาชนในทองที่นั้น 

6. แนวคิดในการนําการประเมินส่ิง

 แวดลอมระดบัยทุธศาสตรมาใชบงัคบั

 เป นกฎหมายเพื่อให การประเมิน

 ส่ิ งแวดล อมของประเทศไทยมี

 ประสิทธิภาพมากขึ้น

 แนวคิดของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร (SEA) คือ การเปนเครื่องมือหน่ึงที่

ทําใหผูบริหารหรือผูมีอํานาจตัดสินใจไดตระหนึก

ถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น 

และรับรูถึงทางเลือกในการตัดสินใจในการกําหนด

นโยบาย แผนงาน หรือแผนดําเนินงานในการ

พัฒนาตางๆ ในลักษณะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

มากยิ่งขึ้น 

 SEA จึงไดรับการยอมรับและนํามาใชเปน

ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาตั้งแตป พ.ศ. 2512 และ

ไดแพรหลายไปในยุโรปจนกระทั่งในป พ.ศ. 2554 

สหภาพยุโรปไดบังคับใช Directive 2001/42/EC 

on the assessment of the effects of certain 

plans and programmes on the environment in 

2001 โดยนําหลักการในการประเมิน SEA มาใช

ในการจัดการสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี องคการ

ระหวางประเทศหลายๆ องคการ เชน ธนาคารโลก 

(World Bank) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย 

(Asian Development Bank: ADB) สหภาพ

นานาชาตเิพือ่การอนุรักษธรรมชาตแิละทรพัยากร

ธรรมชาต ิ(International Union of Conservation 

on Nature and Natural Resources: IUCN) 

ยงัไดกําหนดใหหนวยงาน องคกร หรอืรฐับาลทีต่อง

การความชวยเหลือดานการเงินหรือการสนับสนุน

ตองจัดทําและเสนอ SEA ประกอบการพิจารณา

โครงการ
31
 

 นอกจากน้ี ความตกลงระหวางประเทศหลาย

ฉบับไดสงเสริมใหประเทศภาคีตองนําการประเมิน 

SEA ไปปฏิบัติ เชน อนุสัญญาวาดวยการประเมิน

ผลกระทบสิง่แวดลอมขามเขตแดน (Convention on 

Environmental Impact Assessment in a 

30 
โปรดดู มาตรา 51 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรา 51/4 พระราชบัญญัติ

 สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

31 
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, อางแลวในเชิงอรรถที่ 23, หนา 1.
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Transboundary Context: Espoo Convention) 

ไดกําหนดให ประเทศภาคตีองนําการประเมนิ SEA 

มาใชบังคับในการวางแผนและกําหนดแผนดําเนิน

การตางๆ ที่อาจะสงผลกระทบอยางมากตอ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ หรืออนุสัญญาวาดวยการ

เขาถึงขอมลูขาวสาร การมสีวนรวมของสาธารณะ

ในการตัดสินใจ และการเขาถึงความยุติธรรม

ในคดีสิ่งแวดลอม (Convention on Access 

to Information, Public Participation in 

Decision-making and Access to Justice 

in Environmental Matters: the Aarhus 

Convention) ไดกําหนดใหประเทศภาคีควรเปด

โอกาสใหประชาชนมีส วนร วมในการกําหนด

นโยบายดานสิ่งแวดลอมและตองมีบทบัญญัติหรือ

มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการทําใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและ

กําหนดแผนดําเนินงานในการพฒันาทีเ่ก่ียวของกับ

สิ่งแวดลอมลอม หรืออนุสัญญาวาดวยความหลาก

หลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 

Diversity: CBD) ไดกําหนดใหประเทศภาคีตองมี

ขอกําหนดเพือ่รบัรองวาในการกําหนดนโยบายและ

แผนการพัฒนาจะมีการตระหนึกถึงผลกระทบที่

อาจจะเกิดขึ้นตอความหลากหลายทางชีวภาพ

เทาที่จะเปนไปไดในบริบทของประเทศตน
32

 จากขอแนวคิดขององคการระหวางประเทศ

และพันธกรณีของความตกลงระหวางประเทศ

ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการยอมรับถึงความสําคัญ

ของการประเมิน SEA โดยสงเสริมใหประเทศ

สมาชิกหรือประเทศภาคีนํา SEA มาบังคับใชเปน

กฎหมายหรอืนําไปปฏิบตั ิและในหลายประเทศ เชน 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา เดนมารก และฮองกง ได

นําเอาการประเมิน SEA มาบังคับใชเปนกฎหมาย

เพื่อใหการกําหนดนโยบาย วางแผน หรือกําหนด

แผนดําเนินงานพัฒนาประเทศคํานึงถึงผลกระทบ

ทางสิ่งแวดลอมมากขึ้น
33

สําหรับประเทศไทย กลไกการประเมิน

สิง่แวดลอมตามกฎหมายจํากัดอยูเพยีงการประเมนิ

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA) ซึ่งเปนการ

ประเมินสิ่งแวดลอมเพียงระดับโครงการ (project 

based) แมวาจะไดมีการแกไขพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ใหมีการอางอิงการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ดวยก็ตาม 

แตการประเมิน SEA ของไทยก็ยังคงจํากัดอยู

เพียงแนวนโยบายและนํามาใชกับบางประเภท

โครงการเทาน้ัน ซึ่งมิไดมีผลบังคับเปนกฎหมาย

ใหตองปฏิบัติ จะเห็นไดวาแม EIA ที่มีการบัญญัติ

ไวในกฎหมายทั้งในระดับรัฐธรรมนูญและพระราช

บัญญัติที่เปนกฎหมายแมบทดานสิ่งแวดลอม ยัง

ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการกําหนดนโยบาย

และแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตามหลักการ

พัฒนาอยางยั่งยืน โดยจะเห็นไดจากความขัดแยง

32 
Kariuki Muigua, “Legal aspects of Strategic Environmental Assessment and Environmental Management.”

 (Online), http://www.kmco.co.ke/attachments/article/182/Legal%20Aspects%20of%20SEA%20and%20

 Environmental%20Management-3RD%20December%202016.pdf (accessed 29 March 2018). pp. 6-8.

33 
Ralf Buckley, “Strategic Environmental Assessment of Policies and Plans: Legislation and Implementation”, 

 Impact Assessment and Project Appraisal (20 February 2012). 18:3. (Online). https://www.tandfonline.com/doi/

 pdf/10.3152/147154600781767439. p. 210
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ที่ผานมาระหวางแนวคิดในการพัฒนาทางดาน

เศรษฐกิจของรัฐบาลกับแนวคิดในการอนุรักษ

ทรพัยากรและสิง่แวดลอมของชมุชนหรือประชาชน

ในพื้นที่ หากประเทศไทยมีกลไกทางกฎหมายใน

การนํา SEA มาใชเปนเครื่องมือเพื่อชวยในการ

กําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาประเทศ 

จะทาํใหการพฒันาดานเศรษฐกิจและสงัคมไมกอให

เกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรืออยางนอย

อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยลง และเปน

การสงเสริมใหกลไกการประเมินสิ่งแวดลอมของ

ไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 ประเด็นแรก ขอจํากัดที่ EIA/EHIA มี

ลกัษณะเปนการตอบสนองตอนโยบายหรือแผนการ

พัฒนาที่รัฐไดกําหนดขึ้นแลวมากกวาที่จะเปน

เคร่ืองมือในการกําหนดนโยบายหรือวางแผนการ

พัฒนาที่เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ ซึ่งการ

ประเมิน SEA จะเขามาชวยแกไขปญหาในสวนน้ีได 

เน่ืองจากการประเมิน SEA คือการรวบรวมและ

นําเสนอขอมลูผลกระทบดานสิง่แวดลอม เศรษฐกิจ 

และสังคม เพื่อเสนอผูบริหารหรือผูมีอํานาจตัดสิน

ใจเพือ่นําไปใชในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และ

แผนดําเนินการโครงการพัฒนาทั้งในระดับพื้นที่

และระดับภาคสวน และแสดงใหเห็นถึงทางเลือก

ทีเ่ปนมิตรตอสิง่แวดลอมมากขึน้ และตอบสนองตอ

นโนบายการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน กรณีบานพัก

ตุลาการที่เชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม หากไดมี

การประเมิน SEA โครงการบานพกัดงักลาวอาจจะ

ไมเกิดขึน้ หรืออาจจะมตีาํแหนงทีต่ัง้โครงการทีม่ใิช

บริเวณปาเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหมทําให

ไมเกิดขอขัดแยงอยางที่เปนอยูในปจจุบัน 

 ประเดน็ทีส่อง ขอจํากัดของกลไก EIA/EHIA

ที่เปดชองใหเกิดการหลีกเลี่ยงการประเมิน เพราะ

เปนระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งการระบุประเภทและ

ขนาดของโครงการที่ตองทํา EIA/EHIA น้ัน มี

ขอดีที่มีความชัดเจน แตขอจํากัดที่สําคัญคือทําให

เกิดการหลกีเลีย่งโดยจัดทาํโครงการใหมขีนาดเลก็

กวาทีก่ฎหมายกําหนดเลก็นอย แตเมือ่มกีารดาํเนิน

โครงการรวมกันในพื้นที่เดียวกันกลับสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมไดเทียบเทาโครงการขนาดใหญ 

ซึ่งการประเมิน SEA จะมาชวยแกไขปญหาใน

สวนนี้ได เพราะลักษณะของการประเมิน SEA จะ

พิจารณาผลกระทบเปนรายพื้นที่ (area based) 

และพิจารณาถึงผลกระทบอยางตอเน่ืองกันของ

โครงการยอยตางๆ ดังน้ัน จะชวยลดปญหาการ

ขออนุญาตดําเนินโครงการที่แบงเปนโครงการ

ยอยหลายโครงการจนมีขนาดไมถึงเกณฑในการ

จัดทํา EIA/EHIA ตามที่กฎหมายกําหนด เพราะ

หากรัฐไดเห็นถึงผลกระทบในภาพรวมของโครงการ

พัฒนาในระดับพื้นที่จะทําใหเล็งเห็นไดว าโดย

รวมแลวโครงการยอยจะแบงไดก่ีโครงการ และ

แตละโครงการจะมีขนาดไดเทาไร การพิจารณา

ถึงปจจัยที่หลากหลายและกวางขวางขึ้นจะนําไปสู

การตัดสินใจหรือแนวทางแกไขปญหาและจัดการ

กับสิ่งแวดลอมในพื้นที่อยางยั่งยืน มีประสิทธิภาพ 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น 

 ประเดน็ทีส่าม ขอจํากัดเรือ่งความนาเชือ่ถือ

ของการจดัทาํรายงาน EIA/EHIA อนัเน่ืองมาจาก

ความสัมพันธในลักษณะการเปนนายจาง-ลูกจาง

ของผูดําเนินโครงการหรือผูขออนุญาตกับผูจัดทํา

รายงาน EIA/EHIA ซึ่งการประเมิน SEA จะชวย

ใหลดปญหาความไมเชื่อถือในรายงาน EIA/EHIA 
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ได เน่ืองจาก ตามปกติการจัดทํารายงาน SEA 

น้ันจะทาํโดยหนวยงานทีเ่สนอนโยบายหรอืแนวทาง

การพฒันา ดังน้ัน เปนหนาทีข่องรัฐทีจ่ะเปนผูจัดทาํ

รายงาน ซึ่งรายงาน SEA ที่รัฐมีหนาที่จัดทํานี้เอง

จะเปนตัวชวยในการเปรียบเทียบถึงผลกระทบที่

อาจจะเกิดขึน้จากโครงการตางๆ วาจะมผีลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมมากเพียงใด และจะแสดงใหเห็นถึง

ความสอดคลองหรือความขัดแยงกันของขอมูล

ในการจัดทํารายงาน SEA กับ EIA/EHIA ซึ่ง

หากขอมูลขัดแยงกันมาก ยอมแสดงใหเห็นไดวา

รายงาน EIA/EHIA ที่ผูขออนุญาตไดเสนอขึ้นมา

น้ันไมสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

จากโครงการยอยนั้นตามความเปนจริง

 ประเด็นที่สี่ ในกระบวนการจัดทํา SEA ที่มี

ประสทิธิภาพน้ัน ประชาชนจะตองเขามามสีวนรวม

ถึงขนาดที่สามารถแสดงความคิดเห็นตอการ

กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดแผนดําเนิน

งานของภาครัฐได ซึ่งจะชวยใหเกิดความรูสึกถึง

การมีสวนรวมของประชาชน สงผลใหการกําหนด

นโยบาย แผน และแผนดาํเนินงานโครงการพฒันา

ตางๆ สอดคลองกับความตองการของชุมชนหรือ

ประชาชนในพืน้ทีม่ากกวาการกําหนดนโยบายและ

แผนที่ออกมาโดยภาครัฐเพียงฝายเดียว ซึ่งเปน

ขอจํากัดของการทํา EIA/EHIA ดังที่ไดกลาวมา

แลวในตอนตน 

ประเด็นสุดทาย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของ

ประชาชนในการจัดการ บาํรงุรักษา และใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดภายใต

กฎหมายบญัญตัิ
34
 และกําหนดแนวนโยบายแหงรฐั

เก่ียวกับการจดัการสิง่แวดลอมโดยเฉพาะอยางยิง่

เก่ียวกับการจัดการทีด่นิ ทรัพยากรน้ํา และพลงังาน

ที่ตองเหมาะสมและเปนไปตามหลักการพัฒนา

อยางยัง่ยนื
35
 ดงัน้ัน หากมกีารนําการประเมนิ SEA 

มาบังคับใช  เป นกฎหมายย อมส งเสริมและ

สอดคลองกับสทิธิของประชาชนตามทีกํ่าหนดไวใน

รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวความ

คดิขององคการระหวางประเทศและพนัธกรณีตาม

ความตกลงระหวางประเทศอีกดวยดวย 

จากลักษณะของการประเมิน SEA หากมี

การนํามาใชบังคับควบคูไปกับกลไกการประเมิน 

EIA/EHIA ตามกฎหมายของไทย ยอมทําใหการ

ประเมินสิ่งแวดลอม (EA) ของไทยมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นและนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน อยางไร

ก็ตาม ในความเปนจริงๆ ไมวา SEA จะถูกกําหนด

ไวเปนนโยบายหรือกฎหมายก็ตาม แตการประเมิน 

SEA จะกอใหเกิดประโยชนและสงเสริมใหการ

ประเมินสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพไดไดตอเมื่อมี

การนํา SEA มาใชกับการกําหนดนโยบายและแผน

พัฒนาอยางแทจริง

7. บทสรุปและขอเสนอแนะ

 การประเมิน SEA สามารถถูกนํามาใชเปน

เครื่องมือเพื่อแกไขขอจํากัดบางประการของ EIA 

ไดเน่ืองจาก SEA เปนกระบวนการที่มีลักษณะ

เปนการศกึษาเพือ่หาทางการปองกันทาํใหประเดน็

ทางสิง่แวดลอมไดรับการตระหนักรับรูและมีบทบาท

มากยิ่งขึ้นในกระบวนการตัดสินใจของผูกําหนด

34 
โปรดดู มาตรา 43 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

35 
โปรดดู มาตรา 72 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
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นโยบายหรือแผนการพัฒนาประเทศควบคูไปกับ

ประเด็นดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น SEA จึง

เปนเครื่องมือที่จะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ดังน้ัน ในบริบทของประเทศไทย การประเมิน 

SEA จึงไมควรกําหนดใหเปนเพียงแนวนโยบาย

แตควรจะมีผลใชบังคับอยางเปนกฎหมาย
36 

เพื่อ

ใหเกิดการนํากลไกการประเมิน SEA มาปฏิบัติ

ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย วางแผน 

หรือวางแผนดําเนินงานโครงการพัฒนาทั้งใน

ระดับรัฐบาล กระทรวง และทองถ่ิน อยางเปน

รูปธรรมและทั่วถึง เพื่อทําใหการกําหนดนโยบาย

หรือแนวทางการพัฒนาประเทศไมกอใหเกิดความ

เสยีหายตอสิง่แวดลอมหรืออยางนอยสงผลกระทบ

ตอสิง่แวดลอมนอยลง และลดความชดัแยงระหวาง

การกําหนดนโยบายจากภาครัฐกับความตองการ

ที่แทจริงของชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่
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